ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
11000 Београд
Риге од Фере бр. 4
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: питање понуђаџа и одговор на питање у вези ЈНМВ бр. 01-2017, достављено
електронском поштом 22. маја 2017. у 11:50 часова
ПИТАЊЕ:
Poštovani,
molim Vas da pojasnite sledeće:
Naime, u okviru dodatnih uslova tražite sledeće "Машина за ласерску дигиталну штампу из
ролне, са аутоматским пасовањем предње и задње стране штампаног табака, ширине
штампе минимално 50 цм, резолуције минимално 1200 x 1200 (4800 x 4800) тачака, са
могућношћу обостране штампе минимално 5/5"
mišljenja smo da gore navedeni uslov predstavlja narušavanje članova 10. i 12. ZJN, iz razloga što
stavka za koju pretpostavljemo da je tražena ova mašina, može da se uradi u tehnici solventne
štampe, ili digitalne mašine velikog formata. Znači, ne neophodno iz rolne. Način na koji je
Naručilac definisao traženu mašinu, ukazuje na to da Naručilac cilja na mašinu konkretnog
proizvođača, i konkretnog potencijalnog ponuđača koji ima navedenu mašinu sa tačno definisanim
tehničkim karakteristikama.
Istovremeno ukazujemo Naručiocu, da predviđeni papir za poslednju stavku predmetne javne
nabavke "beklit" je predviđeno da bude osvetljen sa zadnje strane (back light). Te iz tog razloga,
nije realno da se isti štampa 5/5 odnosno obostrano, jer bi dolazilo do preslikavanja sadržaja na
obe strane usled svetlosnog izvora.
Kako imamo višegodišnje iskustvo u štampi raznih materijala, i različitim tehnikama štampe,
uključujući i osvetljene panoe, poput ovog traženog konkursnom dokumentacijom, zahtevamo od
Naručioca da navedeni uslov izbaci, kako ne bi narušavao načela konkurencije i jednakosti,
definisanih Zakonom o javnim nabavkama, i kako ne bismo bili prisiljeni da preduzmemo Zakonom
predviđene instrumente zaštite ponuđača u postupcima javnih nabavki.
Srdačan pozdrav,

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:
Након разматрања питања достављеног електронском поштом 22. маја 2017. у 11:50
часова , Комисија за ЈНМВ број 01-2017 је, у законском року, 23.05.2017. у 14:00 часова
усвојила заједнички став и о истом даје следећи одговор:

Поштовани,
Разлог због којег тражимо штампу наведених карактеристика је следећи:
Приликом просветљавања одштампаног материјала интезитет боје се смањује. Да би се то
компензовало могуће је одштампати слику јачим интезитетом али када је искључена
светлост тада је слика претамна. Када се материјал одштампа обострано (на полеђини се
штампа слика у „огледалу“ и мора бити изузетно тачна регистрација - поклапање слике са
лица и слике са полеђине), квалитет слике одговара интезитету из фајла јер практично је
одштампана слика два пута са дуплим интезитетом боја. Такође, када је искључена светлост,
слика није претамна јер се тада види само слика са предње стране.
Могућност овакве штампе поседују ласерске дигиталне машине.
Други разлог због којег инсистирамо на њима је што таква машина може бити и подршка
(резервна варијанта) својом брзином и резолуцијом у случају кашњења припреме за већ
заказане промоције услед чега се не би офсетном техником могло постићи извршење рока,
што се, нажалост у прошлости дешавало!
Стога, Комисија сматра да не поступа супротно одредбама Закона (посебно члан 10. и 12.
Закона) и да овим, изнетим образложењем, оправдава овај захтев из додатних услова
наведених у конкурсној документацији за ЈНМВ 01-2017.
С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ бр. 01-2017, Завода за проучавање културног развитка

